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Editorial
‘Grau Informativo’ Lança 
Projeto Beneficente

Um projeto para a mídia educacional, tão somen-
te, seria um desperdício de força se não vislumbrasse 
uma ação voltada para a atração de recursos em prol 
de melhores e mais justas condições de aprendizagem. 
As universidades brasileiras estão abarrotadas de estu-
dantes carentes e, apesar das mudanças recentes por 
que passou o Ensino Superior, ainda é insignificante a 
oferta de recursos para atender essas necessidades.

As alternativas mais significativas e que repre-
sentam resultados mais positivos têm sido, nos grandes 
centros do País, nascentes de poderosos canais que vão 
sustentar as imposições sociais contras as desigualda-
des.

O Grau Informativo lança, nesta edição, o Proje-
to Ateliê de Mídia. Objetivando a atração de colabora-
dores e parceiros para conversão de valores em auxílios 
e benefícios a estudantes em situação de dificuldade 
financeira, a ação já é uma realidade.

O Projeto Ateliê de Mídia, de início, vai atender 
diretamente cinco acadêmicos, da Universidade Fede-
ral de Rondônia, com auxílio alimentação. Para as pró-
ximas edições do ‘Grau Informativo’, pretende-se do-
brar o número de universitários beneficiados e também 
diversificar o tipo de benefício. O Projeto, de acordo 
com informações de coordenadores, deve chegar até 
o final do ano atendendo 30 universitários com auxílio 
alimentação. 

Dentro do Ateliê de Mídia, dezenas de sub-proje-
tos vão movimentar as ações do Grau Informativo com 
novidades ainda para a próxima edição. 
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Tiragem
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PROGRAD/UNIR
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EXPEDIENTE - EXPEDIENTE

A Universidade Federal de Rondônia, durante o dia 26 
de agosto último, realizou no Auditório da Unir/Centro, em 
Porto Velho, o Seminário Educação Transdisciplinar em Em-
preendedorismo Social e Desenvolvimento Sustentável.

Um intercâmbio entre Brasil e Holanda, o Seminário ex-
põe sobre Projetos e Relatórios de Pesquisa resultantes de ações 
realizadas na região do Baixo Madeira, reservas Extrativistas 
do Lago do Cuniã e Comunidade de Nazaré. Também parti-
cipam do Projeto as faculdades Faro, São Lucas, Universiteit 
Van Amsterdam e Expertisecentrum Duurzame Ontwkkelling, 
além do Centro de Estudos Interdisciplinar em Desenvolvi-

Auditório da Unir/Centro 
cheio com Seminário de In-
tercâmbio Brasil/Holanda

O ministro da Educação, Fernando Haddad, anunciou nesta quarta-feira 
que, após negociações diretas com a equipe econômica do governo, o 

MEC garantiu um aumento de 15% da verba destinada para o custeio das 
universidades federais em 2006 em relação a 2005. Enquanto os recursos 
deste ano para arcar com as despesas das univesidades somam R$ 802 

milhões, no ano que vem a quantia saltará para R$ 958 milhões. 
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O Grau Informativo é um veículo 
de divulgação das atividades da 
Pró-reitoria de Graduação, As-

suntos Comunitários e Estudantis 
(PROGRAD) da Universidade 
Federal de Rondônia - Unir.

Os artigos, colunas e ilustra-
ções assinados e publicados 
neste veículo de comunica-
ção são de inteira responsa-

bilidade de seus autores. 
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O leitor ‘Grau Informativo’ pode entrar em contato com a redação deste 
informativo através dos telefones abaixo relacionados. Ou ainda por e-mail, 
correspondência endereçada à Prograd, campus de Porto Velho.
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PROGRAD: 2182-2182/2180

E-mail: 
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MEDICINA I
“Sinceramente não sei de que lado poderia me posicionar 
sobre a questão dos alunos de Medicina. Por um lado, acho 
que eles estão certo em fazer a tal greve. Mas, por outro, não 
sei se denegrir a imagem do curso é uma boa. Pois, lá for, 
na sociedade, esse Curso mal visto perde também a credibi-
lidade. E, quando um aluno se formar aqui na Unir vão dizer 
que não é um bom profissional. Acho que é melhor preser-
var a imagem do Curso por ser ainda muito novo.”

Tiago Mota - ENFERMAGEM

MEDICINA II
“Passei para dar uma olhadinha no evento denominado 
Ação Global, onde diversos seguimentos sociais marcaram 
presença na oferta de serviços diversos às comunidades ca-
rentes de Porto Velho, e fiquei meio sentido com o fato do 

pessoal de Medicina da Unir ter abandonado a atividade. 
Não entendo o porquê da sociedade ser sempre sacrificada 
quando se pensa em reivindicar algo. Acredito que os grevis-
tas poderiam tirar melhor proveito se estivessem compareci-
do e, diante do benefício prestado, comunicassem sobre o 
protesto. É apenas uma opinião.”

Querla Sampaio - DIREITO

GREVE!!!
“No início da semana, conversando com o editor deste jor-
nal, tomei conhecimento do Projeto que está sendo desen-
volvido para atender os estudantes carentes desta Instituição. 
Olha, trata-se de um Projeto ousado mas, que tem tudo para 
dar certo. Parabéns à equipe do jornal pela forma como está 
conduzindo as atividades. Muito bom!”

Francisco Guilherme - LETRAS/ESPANHOL

CARICATURIZANDO
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mento Sustentável e 
Populações Tradicio-
nais (CEDSA).

Dentre os objeti-
vos dos projetos estão a 
promoção de formação 
de empreendedores 
sustentáveis e contri-
buição para a capaci-
tação da associação de 
moradores. 

INAUGURAÇÃO - Acompanhado do representante do MEC, Manuel Palácio da Cunha e Melo (diretor 
do Departamento de Desenvolvimento do Ensino Superior (DEDES/SESU/MEC), o reitor da Universidade 
Federal de Rondônia (Unir) Ene Glória da Silveira, inaugurou no dia 19 de agosto último, campus de Porto 
Velho, as instalações do Curso de Medina. O complexo inaugurado constitui-se de cinco pavimentos, dis-
tribuídos em salas de aula, banheiros, laboratórios e auditórios. As obras, distribuídas em três montantes, 
foram orçadas em R$ 983.764,00, R$ 2.964,69 e R$ 2.074.821,60. De acordo com declarações de Ene 
Glória, as inaugurações também prosseguem pelos campi do interior do Estado.M
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NOTAS
ACRE - SEMANA DE LETRAS

Ainda não foram especificados 
os dias mas, de acordo com as 

informações colhidas pelos orga-
nizadores do evento, a Semana de 
Letras realizada pela Universidade 

Federal do Acre deve acontecer 
mesmo no mês de novembro pró-
ximo. Para esta, que é a X edição 
da Semana de Letras do Acre, o 

tema apresentado propõe o incen-
tivo à leitura através de aspectos 

da composição musical. 
Para obter mais informações os 

interessados devem entrar em con-
tato com o Centro Acadêmico da 
UFAC através do e-mail: semana-

deletras_ufac@ig.com.br

X Seminário de Estudos 
Lingüísticos e Literários

Com inscrições abertas desde o dia 18 
de julho último, o X Seminário de Estudos Lin-
güísticos e Literários (SELL), que anualmente 
acontece no campus da Universidade Federal 
de Rondônia de Vilhena, promete superar as 
estimativas de público. Para esta edição, a ser 
realizada entre os dias 5 e 7 de outubro, nomes 
expressivos do cenário nacional já foram con-
firmados para os debates e oficinas do evento.

O Seminário é realizado pelo Departa-
mento de Letras e Comunição Social (Jornalis-
mo) e, de acordo com informações da organi-
zação, estão programados para apresentações 
trabalhos de acadêmicos, sessões de comuni-
cações, pesquisas concluídas, palestras, ofici-
nas, mini-cursos, dentre outros.

O Seminário de Estudos Lingüísticos e 
Literários tem sido prestigiado por pesquisado-
res de todo o País e, principalmente as institui-
ções de ensino superior da Região Norte têm 
enviado representantes. 

Para obter mais informações sobre o Se-
minário os interessados devem entrar em con-
tato com os organizadores através do telefone 
(69) 3321-3072. A taxa de inscrição, para este 
período, foi estipulada em R$ 70,00. Quem fez 
matrícula até o final do mês de agosto pagou 
apenas R$ 50,00.

No ano passado, o Seminário de Estudos Lingüís-
ticos e Literários contabilizou público estimado de 

1100 pessoas durante os três dias de evento

O Seminário tem conseguido atrair pesquisadores de 
todas as regiões do País, principalmente estudantes das 

instituições de Ensino Superior do Norte

O Seminário foi realizado no auditório da Unir/Centro, Porto Velho

Correspondência


